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پایــداری در محیط های مســکونی کــه بخش عمده 
ســاخت و ســاز را به خود اختصاص می دهد، زمانی 
بدســت می آید که رویکردی جامع به آن اتخاذ شود؛ 
رویکردی که از مدیریت ِ تولید و مصرف منابع و انرژی 
گرفته تا مالحظات کالبدی، طراحی، محیطی و همچنین 
جنبه هایی غیرتکنیکی همچون اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی را پوشش  دهد.

»مبانی مسکن پایدار« مســیر جدیدی را در طراحی 
مسکونی ترسیم می کند؛ رابطه ظریف و حساس میان 
خانه و محیط طبیعی را در نظــر دارد و دانش پایه اِی 
 الزم برای ساخت خانه ای قابل سکونت، پایدار و سالم
را فراهم می کند. این کتاب به شــما کمک خواهد کرد 
تا با دنیای پیچیده مسکن سبز آشنا شوید. اصول موفق 
موجود را با اصول جدیــد ترکیب می کند و ایده های 
عقالنی کــه اغلب نادیده گرفته می شــوند را پررنگ 
می نمایــد. هر بخــش از کتاب پــروژه ای معاصر را 
معرفی می کند که طراحان آن در عین در نظر داشــتِن 
محدودیت های دنیای واقعی، برای دستیابی به پایداری 
تالش کرده اند. به این ترتیب ایده های ارائه شده در آن 
فصــل با نمایش کاربردهای آن کامل می گردد. مطالب 
کتاب طوری ترتیب داده شده  که خواننده را به شکلی 
سیســتماتیک با مراحل طراحی و ســاخت آشنا کند. 
اصول اساسی پایداری، روش های رایج تأیید ساختمان 
سبز، مالحظات کلیدی در مکان یابی خانه، راه حل های 
پایداری از جنبه هــای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
برنامه ریزی کالبدی واحد مسکونی )شکل، ابعاد کلی، 
ارتفاع و رابطه با واحدهای دیگر و سازماندهی فضایی( 
و موضوعات فنی مرتبط با ساخت و ساز، تنظیم شرایط 
محیطی و ارتباط پروژه با محیط پیرامون از طریق منظر 
سازی مناسب، از موضوعات ارائه شده در کتاب است.
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پیشگفتار

ناپایداري و عمر کوتاه ساختمان هاي مسکوني در ابعاد تکنولوژي و مصالح ساخت، 
کيفيت معماري و مســائل اجتماعي - فرهنگي و زیست محيطي از ویژگي هاي مشترک 

بزرگ ترین و مهم ترین بخش از ساخت و ساز کشور، محسوب مي شوند.
مسکن را مي توان در مقياس هاي مختلف مورد بررسي، برنامه ریزي و طراحي قرار داد: 
در مقياس کالن ملي، مکان یابي درست و ارتباط با توليد و کار، طراحي و ساخت متناسب با 
شرایط محيطي، اجتماعي و فرهنگي منطقه؛ در مقياس مياني طراحي مجموعه هاي مسکوني 
در قالب محالت مسکوني و واحدهاي همسایگي، عرصه هاي همگاني و خدمات زیربنایي؛ 
و در مقياس خرد، توجه به کيفيت معماري، انرژي کارایي، ارتباط با طبيعت و تکنولوژي 

و مصالح با دوام مناسب محل.
گرایش به زندگي پایدار، ایجاد مسکن مقرون به صرفه در محالت، همراه با دسترسي 
به حمل و نقل عمومي، پياده محوري داخلي و امکانات و خدمات رفاهی در مقياس انساني 
را ضروري می کند. بخش عمده ای از ارزش هایی که امروزه به عنوان اهداف طراحی پایدار 
مطرح می شــود، همان ویژگی هایی است که در محالت قدیمی و بافت هایی که فرسوده 
شده اند، می توان یافت؛ ســرمایه های اجتماعی، مقياس انسانی، تنوع و اختالط اجتماعي 
و اختالط کاربري ها از یک ســو و توجه به تغيير در ساختار خانواده، با هدف همزیستي 
چندنسلي و ســالخوردگي در خانه در راستای ثبات ســکونت در محالت که از آنها به 
عنوان ارکان پایداري اجتماعي و فرهنگی یاد می شود، ارزش هایی است که با اعيان سازی 
و جابجایی جمعيت ناشی از افزایش تراکم، عدم تناسب فضاهای پر و خالی و عدم وجود 
فضاهای باز اختصاصی و عرصه های اجتماعی و... در بافت های توســعه یافته امروزی، از 

ميان رفته اند.
برای غلبه بر این مشکالت، مجموعه ای از تمهيدات الزم است. محدود کردن تراکم 
جمعيت و ارتفاع، سازماندهي مســکن در قالب واحدهاي همسایگي )مانند کوچه هاي 
قدیــم(، توزیع فضاي باز در همکف و طبقات باالتر، ســازماندهي فضاهاي پر و خالي 
متناسب با شرایط اقليمي و فرهنگي منطقه، استفاده از بام ساختمان و توسعه فضاي سبز، 
عرصه بندي و تنظيم فضاي خصوصي و نيمه خصوصي و نيمه عمومي متناســب با سبک 
زندگي اجتماعي، صرفه جویي در ســاخت و نگهداري و مصرف مصالح و منابع به ویژه 
آب در ابعاد مختلف و اقداماتی از این دست می تواند در بلند مدت منجر به کنترل و مهار 

مشکالت و مسائل گردد.
با توجه به محدودیت هاي اقتصادي و تغييرات به وجود آمده در بعد خانوار که موجب 
تقليل تعداد افراد در واحد مسکوني شــده است، درخواست براي خانه هاي کوچک رو 



به افزایش اســت. چالش طراحي خانه هاي کوچک، به حداکثر رساندن کارایي آنهاست، 
به گونه ای که بتواند با حفظ کيفيت زندگی، تمامي نيازهاي ضروري ســاکنين را برآورده 
نماید. به کارگيري راهبردهاي متناسب در جهت ارتقاء کيفيت فضای داخلی و نوع ارتباط 
آن با فضای بــاز بيرونی مي تواند کيفيت و کارایی فضایي مســاحت هاي کم را افزایش 
دهد که مســتقيماً به توان و خالقيت طراحان وابســته است. نمونه هاي بی شماری از این 
فضاهای دارای کيفيت در معماری بومی نقاط مختلف به ویژه معماری بومی ایرانی وجود 
دارد. اتاق سه دري در معماري خانه هاي مناطق کویري ایران در اندازه هاي نسبتاً کوچک 
توسط سه پنجره بازشو تا کف اتاق و رو به حياط مرزهاي فضایي اتاق را فراتر از دیوارها 
و تا عمق فضاي باز حياط گســترش داده اســت. نور طبيعي که تا عمق اتاق نفوذ دارد و 
ســقف هاي بلند آن حجم فضاي داخلي را افزایش داده است. معماري مسکن ایراني در 
طول تاریخ و در مناطق مختلف با تنوع بســيار واجد کيفيت هاي مهمي بوده و نمونه هاي 
بارزي از مسکن پایدار باشد. انطباق بر شرایط محيطي، ارتباط با طبيعت، اکوسيستم داخلي 
هر خانه، عرصه بندي و انطباق با ســبک زندگي خانوادگي و اجتماعي و در مقياس باالتر 
وجود واحدهاي همســایگي و قوم و خویشي از ویژگي هاي معماري بومي ایراني است 
که مي تواند مورد الهام طراحان قرار گرفته، با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به توسعه و 

طراحی پایدار، منجر به ساخت و توليد فضاهای کارآمد می گردد.
کتاب »مبانی مسکن پایدار«، ساختمان مسکن را به صورت جامع و در ابعاد مختلف 
مورد بررســی قرار داده و با دقت در جزئيات ساختمان، طراحی خانه ای کارآ، باصرفه و 
بادوام را مورد بررســي و پيشنهاد قرار می دهد. خصيصه بارز این کتاب طرح مسایل روز 
معماری پایدار به زبان ساده و جامع و تشریح راهکارهایی جهت عملی کردن آن است. در 
هر فصل با معرفی یک پروژه ی معاصر ساخته شده، چگونگی تالش طراح یا طراحان برای 
دستيابی به پایداری و مواجهه با واقعيت و غلبه محدودیت های ساخت را با استفاده از بيان 

تصویری مناسب، متعدد و گویا، از مرحله طراحی تا اجرا به تصویر می کشد. 
این کتاب راهنماي مفيدي براي دانشجویان معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری 
و رشته های مرتبط با طراحی و ساخت می باشد. همچنين مطالعه این کتاب برای طراحان، 
تصميم سازان و سازندگان مسکن توصيه می شود. اميد است ترجمه کتاب که با همکاري 
آقاي منصورنژاد پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه شهيد بهشتی و با تشویق سایر همکاران 
در قالب فعاليت هاي قطب علمي طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي انجام یافته، مورد 

استفاده قرار گيرد.

علـي غفـاري
زمستان 1395
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9مبانی مسکن پایدار

حالت های فعلی طراحی مسکن با چالش های فلسفی و فرمی رو به روست. در طول 
نيم قرن گذشته، خانه ها و جوامع بدون توجه به طبيعت شکل گرفته اند و در طول احداث 
و اقامت در آن ها فشار زیادی بر منابع طبيعی وارد آمده است. همچنين چالش های اقتصادی 
که جامعه با آن مواجه است، نياز به راه حل های ارزان تر را مورد تأکيد قرار می دهد. تحوالت 
فرهنگی و جمعيتی که ناشی از جمعيت قابل توجه سالمندان است، طراحان را ملزم می کند 
که الگوهای سکونت تازه ای را ارائه دهند تا به شکلی نوآورانه پاسخگوی کاربران جدید 

و گرایشات پرنوسان باشند.  
واژه پایداری به بهترین نحو گویای مسيرهایی است که در جستجویش هستيم. به زبان 
ساده، محور تفکر پایدار این است که فرد عواقب فعاليت های فعلی خود را در نظر داشته 
باشد. دیگر نمی توان ثروت را، چه مالی باشد و چه طبيعی، برای هميشه ماندگار دانست. 
آلودگی هوا، آب و یا خاک عواقب دائمی خواهد داشت و می تواند گياهان و جانداران را 

به مرز انقراض بکشاند. 
تصميم به اتخاذ روش های پایدار موضوع تازه ای نيســت. در طول چند دهه گذشته 
نظریه هــا و اصول مختلفی ز مينه چينی کرده اند. اما علی رغم نياز فوری به تغيير، در حوزه 
عمل کاربرد این روش ها کند بوده اســت. سياست گذاران و دست اندرکاران به این نتيجه 
رسيده اند که جامعه انسانی مسيری را گذرانده که بازگشتی در آن نيست. روش های قدیمی 

به مرور جای خود را به رویکردهای تازه می دهند.
حرفه ساختمان ســازی نيز از این قاعده مستثنی نيســت. در آمریکای شمالی40% از 
تمامی منابع طبيعِی استفاده شده را محيط مصنوع طی فرایند احداث مصرف می کند و بعد 
از اشغال، 30% از تمام انرژی مصرف شده، مربوط به آن است. از آنجایی که ساخت وساز 
مســکونی حدود 35% از کل فعاليت های ساختمانی را به خود اختصاص می دهد، آشکار 
است که خانه ها نقش بسزایی در مصرف منابع و انرژی دارند. در نتيجه طراحی خانه های 
فردا باید روند فکری جدیدی را در پيش گيرد و ساخت آن ها روشی متفاوت را دنبال کند. 
ميزان مصرف منابع و استفاده از سازه باید در هر مرحله از طراحی و ساخت وساز بررسی 
شــود. همچنين طراحی باید به گونه ای باشد که پس از اتمام عمر مفيد عناصر ساختمان، 
امکان تحول بنا وجود داشته باشد. عالوه بر آن، باید ميان خانه ها و محيط طبيعی اطرافشان 
پيوند تازه ای برقرار شــود. هنگام اتخاذ تصميمی برای هرگونه ساخت وساز، توپوگرافی، 
جریان آب، گياهان و جانوارن همگی باید حفظ شوند. امروزه طراحان و توسعه دهندگان 
متوجه این موضوع هستند که طبيعت در کنار ساختمان، به آن ارزش می بخشد؛ نه اینکه 

مانعی برای آن باشد. 

مقدمه
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این کتاب مسير جدیدی را در طراحی مسکونی ترسيم می کند؛ رابطه ظریف و حساس 
ميــان خانه و محيط طبيعی را در نظــر دارد و دانش پایه اِی الزم برای ســاخت خانه ای 
قابل ســکونت، پایدار و سالم را فراهم می کند. گزینه ها برای انتخاب مصالح، موقعيت و 
طراحی می توانند دشوار و گيج کننده باشند. برای مثال، انرژی زیادی صرف توليد و پردازش 
مصالحی چون آلومينيوم می شود، در عين حال استفاده از آن ها به محافظت کمی در طول 
چرخه عمرشــان نياز دارد. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا با دنيای پيچيده مسکن 
سبز آشنا شوید. اصول موفق موجود را با اصول جدید ترکيب می کند و ایده های عقالنی 
که اغلب نادیده گرفته می شوند را پررنگ می کند. ارائه ایده ها بدون نمایش کاربردهای آن 
نمی تواند کامل باشد. بنابراین هر بخش پروژه ای معاصر را معرفی می کند که طراحان آن در 
عين در نظر داشتِن محدودیت های دنيای واقعی، برای دستيابی به پایداری تالش کرده اند.

فصل ها طوری ترتيب داده شــده اند که خواننده را به شــکلی سيستماتيک با مراحل 
طراحی و ساخت آشنا کنند.

فصل 1 اصول اساسی پایداری، منابع موجود و روش های رایج تأیيد ساختمان سبز را 
توضيح می دهد.

فصل 2 مالحظات کليدی در مکان یابی خانه از جمله اقليم، دستيابی غير فعال به انرژی 
خورشيدی، جهت وزش باد، حفظ گياهان و جانوران و توپوگرافی را بررسی می کند.

قبــل از پرداختن به جنبه های فنــی طراحی خانه، فصل 3 بــر راه حل های پایداری 
که ضرورتاً تنها تکنيکی نيســتند تأکيد می کند. این فصل چندین مفهوم که بر جنبه های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمرکز دارند، چون »ســالخوردگی در خانه« و »همزیستی 

چندنسلی« را مطرح می کند.

فصل 4 اصول برنامه ریزی واحد مســکونی را به طور کلی به بحث می گذارد. شکل، 
ابعاد کلی، ارتفاع و رابطه با واحدهای دیگر و سازماندهی فضایی به تفصيل توضيح داده 

خواهد شد. 

در فصل 5 طراحی پوســته ساختمانی پيشرفته، همچنين قاب بندی کارآمد، جزئيات 
ساختمانی و پيش ساختگی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

در فصل 6 بررسی مصالح ساختمانی نشان می دهد که چگونه پایداری آن ها از طریق 
فرایندی گام به گام ارزیابی می شود. 

فصل 7 بر روی پنجره های کارآمد در مصرف انرژی و دستورالعمل هایی برای انتخاب 
و نصب آن ها تمرکز می کند.

فصل 8 انواع مختلف سيستم های گرمایشی و سرمایشی را بررسی کرده و نقاط قوت 
و ضعف هریک را شرح می دهد. 
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فصل 9 جنبه های مرتبط با کيفيت هوای داخلی را بررســی می کند و استراتژی های 
طراحــی و محصوالت جایگزینی را رائه می دهد که می توانند با ارتقا آســایش، گازهای 

منتشرشده ی مضر را کاهش دهند.

فصل 10 نگاهی به بهره وری آب دارد و منابع مصرف آب را بررسی کرده و راهبردهای 
مختلفی برای مدیریت آن ها طرح می کند. 

طراحی بام های سبز موضوع فصل 11 می باشد. این فصل طبقه بندی هایی را همراه با 
مزیت ها، اصول ساخت وساز و کاربردهای آن ها معرفی می کند.

فصل 12 روش های پيشنهادی برای منظرسازی را بررسی می کند. منظرسازی با گياهان 
خوراکی و مقاوم به خشــکی در کنار اصول و کاربردهایشان موضوع مطالعات این فصل 

است.

نهایتاً فصل 13 به بحث در مورد دفع و مدیریت پایدار پسماند می پردازد تا روش های 
کمپوست و بازیافت را در ميان روش های دیگر عنوان کند. 

پایداری در محيط های مســکونی به احتمال زیاد زمانی بدست می آید که رویکردی 
جامع شــامل بسياری از موضوعات باال اتخاذ شود. با این وجود، در نظر گرفتن و به کار 
بردن تمامی جنبه های باال در تمامی پروژه ها امکان پذیر نيســت. اما کاربرد تعدادی از این 

جنبه ها نيز بدون شک منجر به پروژه ای متفاوت خواهد شد.
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پایــداری در محیط های مســکونی کــه بخش عمده 
ســاخت و ســاز را به خود اختصاص می دهد، زمانی 
بدســت می آید که رویکردی جامع به آن اتخاذ شود؛ 
رویکردی که از مدیریت ِ تولید و مصرف منابع و انرژی 
گرفته تا مالحظات کالبدی، طراحی، محیطی و همچنین 
جنبه هایی غیرتکنیکی همچون اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی را پوشش  دهد.

»مبانی مسکن پایدار« مســیر جدیدی را در طراحی 
مسکونی ترسیم می کند؛ رابطه ظریف و حساس میان 
خانه و محیط طبیعی را در نظــر دارد و دانش پایه اِی 
 الزم برای ساخت خانه ای قابل سکونت، پایدار و سالم
را فراهم می کند. این کتاب به شــما کمک خواهد کرد 
تا با دنیای پیچیده مسکن سبز آشنا شوید. اصول موفق 
موجود را با اصول جدیــد ترکیب می کند و ایده های 
عقالنی کــه اغلب نادیده گرفته می شــوند را پررنگ 
می نمایــد. هر بخــش از کتاب پــروژه ای معاصر را 
معرفی می کند که طراحان آن در عین در نظر داشــتِن 
محدودیت های دنیای واقعی، برای دستیابی به پایداری 
تالش کرده اند. به این ترتیب ایده های ارائه شده در آن 
فصــل با نمایش کاربردهای آن کامل می گردد. مطالب 
کتاب طوری ترتیب داده شده  که خواننده را به شکلی 
سیســتماتیک با مراحل طراحی و ســاخت آشنا کند. 
اصول اساسی پایداری، روش های رایج تأیید ساختمان 
سبز، مالحظات کلیدی در مکان یابی خانه، راه حل های 
پایداری از جنبه هــای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
برنامه ریزی کالبدی واحد مسکونی )شکل، ابعاد کلی، 
ارتفاع و رابطه با واحدهای دیگر و سازماندهی فضایی( 
و موضوعات فنی مرتبط با ساخت و ساز، تنظیم شرایط 
محیطی و ارتباط پروژه با محیط پیرامون از طریق منظر 
سازی مناسب، از موضوعات ارائه شده در کتاب است.


